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Inrichting van een meer op duurzaamheid gerichte energie-infrastructuur in Europa biedt het bedrijfsleven en

met name de ICT-sector, aanzienlijke zakelijke kansen. Maar dan moet er maatschappelijk wel worden gestuurd

op randvoorwaarden voor investeringen in kennis, technologieontwikkeling en smart infrastructuur op basis van

Smart Grids.

Dat is in een notedop de conclusie die valt te trekken uit het vandaag vrijgegeven Europese visiedocument 'Towards a

European Smart Energy System', dat tot stand is gekomen door een samenwerking van experts uit de industrie, wetenschap

en beleidswereld.

Liever zelf maken dan inkopen 
Een van de initiatiefnemers achter het visiedocument is energie-expert Han La Poutré van het Amsterdamse Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI). In de

omslag naar een duurzame energiemarkt ontstaat volgens de hoogleraar een nieuwe marktstructuur met nieuwe rollen voor start-ups, MKB en bijvoorbeeld ook

bouw- en ICT-bedrijven: "Denk hierbij aan energieservices zoals energiemanagement in huizen, in- en verkoop van energie en opslaan en verbruik van energie. (..)

Hier liggen allerlei kansen voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid in ICT."

La Poutré vindt het van groot belang dat Europa de technologie zo veel mogelijk zelf maakt en zo min mogelijk inkoopt: "De kwaliteit van technologie wordt helemaal

cruciaal als we kijken naar de beschikbaarheid van het huidige energienet van 99,9 procent. Het toekomstige - grotendeels van software afhankelijke – duurzame

energienet zit daar (nog) ver vandaan."

Vijf gevaren 
Een van de doelen van het visiedocument is het verkenen van kansen en gevaren. De vijf belangrijkste risico’s en uitdagingen die in het rapport aan de orde komen

zijn:

1. Technieken die nodig zijn om te komen tot een duurzame Europese energiemarkt worden onderschat en beschikbare off-the-shelf technieken zijn nog

onvoldoende: Het energienetwerk van de toekomst moet ingericht zijn op decentrale opwekking en tweerichtingsverkeer op het energienet. Ook moet het

rekening kunnen houden met fluctuaties in energielevering (de windsnelheid schommelt) en energieverbruik. Er is slimme en betrouwbare ICT nodig om hier een

balans in te kunnen vinden. Hiervoor is nog vele jaren nodig aan onderzoek en ontwikkeling.

2. Ontwikkelingen in de Europese energiemarkt zijn nog te verspreid. Er is meer afstemming nodig in onderzoek en beleid. Zonder afstemming in onderzoek en

beleid is het de kans groot dat bedrijven en prosumers terughoudend zijn met investeringen of dat investeringen op termijn niet rendabel zijn.

3. Kansen op nieuwe bedrijvigheid en innovatie komen niet tot ontwikkeling door gebrek aan regelgeving: De energiemarkt maakt een ontwikkeling door van een

vraag gestuurde (top down) markt naar een aanbod gestuurd gedecentraliseerd systeem. Hierin ontstaan nieuwe rollen in consumentenservices en

energieservices zoals energiemanagement in huizen, in- en verkoop van energie, opslaan en verbruik van energie. De overheid moet regelgeving aanpassen om

een vooruitblik mogelijk te maken.

4. Een duurzame energiemarkt heeft grote gevolgen voor privacy en security: Slimme meters gaan onze huidige stroommeters vervangen en geven

energieleveranciers en decentrale netwerken meer inzicht in ons energieverbruik. Nieuwe data uit slimme meters kunnen worden ingezet voor

energiebesparingen en automatische aanpassing van ons energieverbruik als we gaan slapen, douchen, studeren etc. maar leiden ook tot nieuwe privacy en

security issues.

5. Een duurzame energiemarkt leidt tot een nieuwe tarievenstructuur waarin prijzen variëren: Het vinden van een balans in vraag en aanbod in een duurzame

markt wordt een van de grootste uitdagingen. Prijzen gaan variëren gedurende de dag, week en ook per regio. Zelf negatieve prijsstellingen worden reëel. Hierbij

mogen geen kwetsbare consumentengroepen worden gedupeerd.

 TweetTweet  

Lees ook

Minister Hennis: Direct ingrijpen bij ICT Defensie nodig  1 JULI 2014

Nieuwe banen door robotonderzoek  3 JUNI 2014

Nederland loopt voorop in internetgebruik 28 MEI 2014

Europees offensief van Netflix 22 MEI 2014

Magazine Nieuwsbrief Adverteren Abonneren Inloggen Zoeken

ShareShare 7

1

1

Nieuws Cases
voor abonnees

Dossiers
voor abonnees

Achtergrond
voor abonnees

Carrière Denk Mee

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie. Sluit

converted by Web2PDFConvert.com

http://cookie-info.bimmedia.nl/?ref=automatiseringgids.nl
javascript:void(0);
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=10351862&Page=&sessionid=6276308344156956816&PluID=0&EyeblasterID=21774755&Pos=4184192806212&ord=230406212&sct=1&ncu=$$http://adclick.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BDcYdXjTNU9OZOc3S0AGhs4CQD5OsyqMGAAAAEAEgADgAWMPzvIOqAWDJhoCA5KTAE4IBF2NhLXB1Yi0yMDY0OTM1MDQxNTY4MzU4sgEZd3d3LmF1dG9tYXRpc2VyaW5nZ2lkcy5ubLoBCWdmcF9pbWFnZcgBCdoBVmh0dHA6Ly93d3cuYXV0b21hdGlzZXJpbmdnaWRzLm5sL25pZXV3cy8yMDE0LzIzL3NtYXJ0LWdyaWQteml0LXZvbC1tZXQta2Fuc2VuLXZvb3ItaWN0qQLUqYXqE622PsACAuACAOoCLjQ5OTYvZHFhLmF1dG9tYXRpc2VyaW5nc2dpZHMubmwvYXJ0aWtlbF9kZXRhaWz4AvLRHpADpAOYA-ADqAMB0ASQTuAEAaAGFg&num=0&sig=AOD64_2AcII05QcZS1C-PwjAe_cbqQYtnQ&client=ca-pub-2064935041568358&adurl=$$
/
http://magazine.automatiseringgids.nl
/aanmelden-nieuwsbrief
/servicepagina/adverteren
/servicepagina/abonneren
/login
/zoeken/dateRange/last+year
/cases
/dossiers
/
/nieuws
/auteur/rolf-zaal
/nieuws
javascript:void(0);
/nieuws/2014/27/hennis-direct-ingrijpen-in-ict-bij-defensie-nodig
/nieuws/2014/27/hennis-direct-ingrijpen-in-ict-bij-defensie-nodig#reacties
/nieuws/2014/23/nieuwe-banen-door-robotonderzoek
/nieuws/2014/23/nieuwe-banen-door-robotonderzoek#reacties
/nieuws/2014/22/nederland-loopt-voorop-in-internetgebruik
/nieuws/2014/21/netflix-gaat-naar-frankrijk-en-duitsland
/nieuws/2014/29/werkende-iphone-6-nu-al-te-koop
/nieuws/2014/29/gapend-gat-in-microsoft-active-directory-ontdekt
/nieuws/2014/30/saffierglas-iphone-6-geen-wondermiddel
/nieuws/2014/29/gelekt-plaatje-toont-herrezen-startmenu-in-windows-8
/nieuws/2014/29/grote-woede-in-finland-over-microsofts-slachting-van-nokia
/nieuws/2014/29/site-zet-vrolijk-alle-door-google-gewiste-links-onder-elkaar
/weekblad/2014/12
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF



